Hufcowe Wici 4/2012
Rada Szczepowych, 03.04.2012
WWW.PRAGAPOLUDNIE.ZHP.PL

Przypominamy, że „Hufcowe Wici” są zawieszone na stronie hufca w zakładce „Strefa
instruktorska”.

1. Biwak namiestnictw (28-30 kwietnia 2012 r.)
Namiestnicy zapraszają drużynowych i przybocznych do ośrodka Hufca Garwolin w Wildze
na biwak, który zaczyna się w sobotę 28 kwietnia o godz. 9.00 - zbiórka na parkingu pod
supermarketem LIDL przy ul. Grochowskiej. Wracamy do Warszawy w poniedziałek
30 kwietnia 2012 r. ok. godz. 20.00. Zabieramy: śpiwory, mundury, ciepłe ubrania,
menażki, sztućce, kubeczki, prowiant na 2 kolacje i 2 śniadania, ew. szczególne materiały
zlecone przez namiestników. Odpłatność - 50 zł, śpimy w domkach. Zgłoszenia i wpłaty
w sekretariacie hufca do 17 kwietnia.

2. Zlot hufca (2-3 czerwca 2012 r.)
Rozpoczęliśmy przygotowania do zlotu hufca zaplanowanego na 2-3 czerwca 2012 r. Zlot
odbędzie się w Dobrzyńcu nad rzeką Świder. Nadrzeczna osada stanie się miejscem
spotkania zuchów i harcerzy z niesamowitą fabularną przygodą oraz areną turnieju
zastępów. Zuchy i harcerze nocować będą w małych namiotach turystycznych. Wpisowe
za udział w zlocie wynosi 45 zł. Zgłoszenia od Poniedziałku Wielkanocnego
via pragapoludnie.zhp.pl. Najpierw – do 9 maja 2012 r. zgłaszamy drużyny, a następnie
do 22 maja 2012 r. – zastępy.

3. Konkurs zastępów „Zastęp na medal”
Trwa konkurs zastępów. Celem Konkursu „Zastęp na medal” jest aktywizacja zastępów
i promowanie najlepiej działających zastępów w hufcu. Do 3 kwietnia 2012 r.
do uczestniczenia w konkursie zgłosiło się tylko 6 (słownie sześć) zastępów. Komenda hufca
prosi komendantów szczepów i drużynowych drużyn samodzielnych o zmobilizowanie
środowisk i włączenie wszystkich pracujących zastępów do rywalizacji w hufcu. Informacje
na temat konkursu znajdują się w zakładce „Strefa zastępu”.

4. Uaktualnij stan środowiska w Ewidencji ZHP
Działa już normalnie Ewidencja ZHP. Drużynowi mogą wprowadzać zmiany. Komenda Hufca
prosi o wprowadzenie aktualizacji do końca kwietnia. Zastępca naczelnika ZHP
hm. Krzysztof Budziński zwrócił się z prośbą do administratorów lokalnych o niezwłoczne
poprawienie błędów, jakie znalazły się w Ewidencji, szczególnie w pisowni imion i nazwisk
członków ZHP. Jak pisze „Jest to kolejny krok na drodze do pełnej funkcjonalności
Ewidencji ZHP, która w przyszłości stanowić będzie narzędzie codziennej pracy
drużynowego oraz harcerskich komend”.
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5. Zadania dla komendantów szczepów
27 marca odbyły się w hufcu warsztaty dla kadr szczepów. Wzięło w niej udział około
20 instruktorów, w tym część z nich była obecna na szkoleniu krócej niż godzinę. Wnioski
ze spotkania:
 komenda hufca zobowiązuje szczepy do przekazywania do hufca rozkazów
komendantów szczepów (od początku roku 2012),
 komenda hufca prosi o przekazanie do hufca wraz z planami szczepu na rok
harcerski 2012/13 konstytucji (regulaminów) szczepu,
 zaniepokojenie budzi nieorganizowanie kursów zastępowych w części środowisk.
W sprawach finansowych zamieszczono odrębne informacje.

6. Droga krzyżowa diecezji warszawsko-praskiej
W sobotę 30 marca w godzinach wieczornych po ulicach warszawskiej Pragi przeszli wierni
diecezji warszawsko-praskiej w procesji drogi krzyżowej. Wśród uczestników znaczącą
grupą były harcerki i harcerze naszego hufca (160 WDH oraz przedstawiciele środowisk 288,
211 i 32 WDH) wraz z phm. Krystyną Mamak, hm. Ewą Lachiewicz-Walińską i ks. Markiem
Zdanowiczem. Służbę m.in. pełnili phm. Piotr Piskorski, phm. Anna Bodzińska, phm. Jacek
Czajka i pwd. Jan Korkosz. Reprezentowane także były dwa zastępy spoza hufca: jeden
z ZHR, zaś drugi z Hufca Praga Północ. Koło katedry obok pomnika ks. Ignacego Skorupki
słowa podziękowania, błogosławieństwo i życzenia przekazał harcerkom i harcerzom
ks. biskup Marek Solarczyk.

7. Ekstremalne Powitanie Zieleni
31 marca 2012 na dwóch trasach ponad 350 zuchów i harcerzy (w tym 27 osób na punktach
i 6 obsługi) pomimo niedobrej pogody witało wiosnę na tradycyjnym Ekstremalnym
Powitaniu Zieleni. W tym roku głównym motywem EPZ, organizowanym przez Szczep
32 WDHiGZ, była Afryka. Zuchy wybrały się, by odszukać Panią Wiosnę i skłonić
ją do przybycia do nas. Ta jednak postawiła warunek, że uczestnicy muszą najpierw zwabić
do Polski bociany. Dzieci wykonując taniec afrykański, pląs, wydając okrzyk, układając
mapę, malując mural i swoje twarze oraz przekazując sobie banany bez użycia rąk
osiągnęły sukces. Harcerze wcielili się w rolę rozbitków uwięzionych na Madagaskarze,
którzy wykonując zadania zlecone przez bohaterów popularnej serii filmów animowanych
odzyskiwali części rozbitego samolotu. Zadania były różne, od ułożenia piosenki do pięciu
podanych słów, strzelania z butelki, uciekania ze związanymi nogami przed tubylcem
do budowy pałacu dla króla Juliana. Wszyscy wykonali zadania i dotarli na metę, gdzie
mogli posilić się upieczonymi nad ogniskiem kiełbaskami (zjedzono 35 kg kiełbasy
i 18 chlebów). Prawie wszyscy chcieli mieć tegoroczne koszulki, których
wyprodukowano 408.
Wyniki trasy zuchowej:
 I miejsce - 32 WGZ Bajkolandia + Zatoka Księżycowa - patrol „Dh. Łani”
 II miejsce - 288 WGZ „Dreptusie” - patrol „Bananowy”
 III miejsce - 297 WGZ „Wojownicy Białego Orła”
Wyniki trasy harcerskiej:
 I miejsce - 160 WDH „Desertum”
 II miejsce - 32 WDH „Wanta”
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III miejsce - 106 DH „Juwenta” i 21 DH „Wagabundy” (Hufiec Skierniewice)

8. Komunikat Komisji Stopni Instruktorskich
Komisja Stopni Instruktorskich przypomina, iż ustaliliśmy, że opiekunami prób
instruktorskich mogą być instruktorzy, którzy wzięli udział w szkoleniu/warsztatach
dla opiekunów. Jeden instruktor nie powinien mieć więcej niż czworo podopiecznych.
Aktualnie opiekunami prób jest piętnaścioro instruktorów hufca. Równocześnie komisja
przypomina, iż programy prób oraz raporty z realizacji próby powinny być przesłane na
adres komisji najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem. Od najbliższego spotkania
komisja pracować będzie od godz. 18.30 do 21.00, o której rozpoczyna się ostatnia
rozmowa.

9. 19 kwietnia – warsztaty kadry kształcącej
Zespół kształcenia zaprasza wszystkich instruktorów hufca na warsztaty na temat
nowoczesnych i nowatorskich metod kształcenia. Jest to pierwszy z cyklu warsztatów dla
instruktorów, którzy chcą prowadzić zajęcia na naszych kursach przewodnikowskich,
kursach drużynowych i warsztatach. Konieczne jest polepszanie naszych umiejętności,
abyśmy prowadzili kursy na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym. Spotykamy
się 19 kwietnia (czwartek), godz. 18.00 – 20.30, lokal komendy hufca, warsztaty prowadzi
dr phm. Grażyna Czetwertyńska, pracownik UW.

10. Przegląd twórczości drużyn Nieprzetartego Szlaku
W dniach 23 - 24 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Weterynaryjnej
odbędzie się kolejny przegląd twórczości drużyn Nieprzetartego Szlaku naszego hufca.
 Dnia 23.04 do godz. 17.00 - składane są prace plastyczne,
 Dnia 24.04 godz. 16.00 - przegląd zespołów artystycznych.
Regulamin i więcej informacji na stronie: nspragapd.pl.

11. Podsumowanie Kursu Drużynowych Harcerskich i Zuchowych "Rysy"
Podsumowanie kursu odbędzie się pierwszego dnia biwaku namiestnictw (28 kwietnia
2012 r. - sobota). Podczas zakończenia kursu jego uczestnicy będą pisać test z wiedzy,
wezmą udział w grze, a także przeprowadzą z kadrą kursu poważne rozmowy
instruktorskie. Wieczorem zostaną wręczone dyplomy, a kursanci dołączą do zajęć
organizowanych dla namiestnictw. Odpłatność 30 zł, pozostałe informacje w notatce
o biwaku namiestnictw.

12. 17 maja – pierwsza zbiórka kursu przewodnikowskiego dla dorosłych
Zapraszamy dorosłych wędrowników i kandydatów na instruktorów – studentów i osoby
różnych zawodów – na kurs przewodnikowski dla dorosłych. Osoby powinny mieć wiedzę
harcerską na poziomie harcerza orlego. Pierwsza zbiórka 17 maja (czwartek) o godz. 18.00–
21.00. W czasie zbiórki między innymi zostaną przekazane zadania do zrealizowania
indywidualnie przez kolejne trzy miesiące. Kolejne zbiórki: startówka instruktorska
(30 sierpnia – 2 września) i jeden pełny weekend wrześniowy. Warunkiem ukończenia kursu
jest
zaliczenie
wizytowanej
zbiórki.
Dlatego
patenty
będą
wręczone
ok. 1 października. Zgłoszenia (ze środowisk lub indywidualnie) do 1 maja należy
przekazywać hm. Adamowi Czetwertyńskiemu adam.czetwertynski@pragapoludnie.zhp.pl.
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13. 18-20 maja warsztaty wędrownicze
Wszystkich wędrowników naszego hufca a także kapituły stopni wędrowniczych zapraszamy
na warsztaty wędrownicze, które odbędą się 18-20 maja. Celem warsztatów jest
doskonalenie wiedzy i umiejętności wędrowników – tworzenie środowiska, które zna cele
tego pionu Związku, umie zaplanować własny rozwój i rozwój swych jednostek.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane w biuletynie mailingowym do 20 kwietnia.

14. Letni kurs przewodnikowski/drużynowych
Komenda hufca planuje zmianę koncepcji organizowania kursów dla przyszłych
drużynowych. W przyszłym roku nie będzie kursu zimowiskowego. Dlatego proponuje się
całej nieprzeszkolonej kadrze młodzieżowej udział w letnim kursie w Ocyplu. Termin –
ok. 17-27 sierpnia (może ulec zmianie o jeden dzień), koszt – 250 zł. Po kursie uczestnicy
biorą udział w startówce instruktorskiej (30 sierpnia – 1 wrzesnia) jako ekipa kursowa.
Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wizytowanej zbiórki. Dlatego patenty będą
wręczone ok. 1 października. Zgłoszenia ze środowisk należy przekazywać do 1 maja hm.
Adamowi Czetwertyńskiemu adam.czetwertynski@pragapoludnie.zhp.pl. Kurs będzie
zorganizowany w przypadku zebrania się odpowiednio licznej grupy kandydatów. Wiek
kandydatów na kurs – rocznik 1996 i starsi. W przypadku aktualnych przybocznych
zuchowych – rocznik 1997.

15. Składki, składki
Przypominamy, że 10 marca minął termin opłacenia składek za pierwszy kwartał 2012 r.
przez zuchy, harcerzy, starszyznę (na konto środowisk) i instruktorów (na konto hufca),
natomiast 20 marca minął termin przekazania odpowiedniej części składek przez
środowiska na konto główne hufca. Drużynowi i komendanci szczepów proszeni
są o niezwłoczne wypełnienie obowiązków związanych ze składkami. Do czasu
ich opłacenia zostają wstrzymane dla środowisk, które nie wywiązały się z tego obowiązku,
zgody na organizację biwaków i akcji zarobkowych. Do hufca należy wpłacać składki, zaś
pieniądze znajdujące się na koncie środowisk (saldo z AL, pieniądze z 1%) należy
wykorzystać na sprzęt lub program drużyn. Komenda hufca na najbliższym posiedzeniu
(13 kwietnia) podejmie decyzję o sposobach postępowania w stosunku do środowisk, które
nie uregulowały składek. Przypominamy także o obowiązku dostarczania do sekretariatu
hufca do pierwszego wtorku miesiąca wszystkich faktur i innych dowodów księgowych
wystawionych w poprzednim miesiącu.

16. Służba kwatermistrzowska w hufcu
W sobotę 24 marca kolejny raz porządkowaliśmy nasz hufiec oraz sprzęt i magazyn przy
ul. Podskarbińskiej. Po raz trzeci zawiódł Szczep Wawer, który nie zgłosił się do służby
kwatermistrzowskiej. Nie zgłosiły się do pracy również 160 WDH. Dziękuję 295, 420 i 288
WDH za udział w pracach kwatermistrzowskich. Służba w kwietniu: 14.04. - Szczep Wawer
w godz. 10.00 - 13.00, 21.04 – Szczep 160 w godz. 10.00 - 13.00. Kontakt z kwatermistrzem
hufca hm. Januszem Gzylem: janusz.gzyl@pragapoludnie.zhp.pl,tel. 504 721 888, 501 328
247,
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